
Gruzja - 6 dni - 2014 

MECZ POLSKA-GRUZJA 

Organizator: Biuro Podróży TAMADA-TOUR Jerzy 

Ciemnołoński, ul. Akaki Cereteli 20, 2700 Lagodekhi, Gruzja. 

Przedstawiciel w Polsce: Biuro Podróży EKC SOLUTIONS 

Krzysztof Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne. 

Tel. 792 004 069, rezerwacje@ekcsolutions.pl, www.tamada-

tour.com.pl 

6 dni 

Informacje dodatkowe  

Impreza: Gruzja - 6 dni 

Ceny i terminy: 13-18.11.2014, koszt - 2390 zł/os. * 

W ramach kosztów oferujemy Państwu bezpośredni przelot 

lotem rejsowym LOT Warszawa-Tbilisi-Warszawa, 

zakwaterowanie w hotelu *** w Tbilisi w pokojach 

dwuosobowych z własnym węzłem sanitarnym. Dodatkowe 

noclegi w noc przylotu i wylotu. Transfer z lotniska do hotelu i 

z hotelu na lotnisko, transport na trasie wycieczki 

klimatyzowanym autbusem, opiekę polskojęzycznego pilota-

rezydenta, który jest do Państwa dyspozycji podczas całej 

wycieczki, degustację wina i gruzińskiej grappy - czaczy, 

bilety na mecz Polska-Gruzja, wyżywienie  w formie 

śniadań i obiadokolacji, degustację wina, ubezpieczenie 

(KL, NNW, bagaż) i wiele innych atrakcji.  

* Cena zawiera część wpłaty w USD, do kalkulacji użyto 

uśrednionego kursu 3,10 zł.  

Cena nie obejmuje - biletów wstępu ok. 15 USD od osoby, 

wydatków natury osobistej.  

Program 

1 dzień - 13.11.2014 - Przelot do Gruzji. Wylot z Warszawy o 

22.40.  

2 dzień - 14.11.2014 - godz. 4.50 czasu gruzińskiego - przylot 

do Tbilisi, powitanie przez pilota Tamada-Tour, transfer z 

lotniska do hotelu, odpoczynek. Śniadanie, wyjazd na 

zwiedzanie zabytków przepięknej stolicy Gruzji. Zawitamy do 

potężnej twierdzy Narikala (VI-VIII w.), pamiętającej rządy 

arabskich emirów, cerkwi Anchiskhati (V-VI w.), Metekhi (XIII 

w.) i Sioni (XI-XII w.), tbiliskich łaźni siarkowych w najstarszej 

bo 1500-letniej dzielnicy Abanotubani, w tym najbardziej znanej 

Łaźni Orbeliani (XIX w.). Wjeżdżamy kolejką gondolową i 

podziwiając panoramę miasta podchodzimy do stóp pomnika 

Kartlis Deda - Matki Gruzji (XX w.). Tbiliska starówka urzeka 

nas swoim ekumenizmem, obok siebie sąsiadują kościół 

ormiański, synagoga żydowska i meczet muzułmański. 

Przechodzimy do rejonu kawiarni i restauracji. Czas wolny, 

przerwa obiadowa. Przejazd na mecz Polska-Gruzja. 

Obiadokolacja w restauracji z muzyką na żywo. Powrót do 

hotelu. Nocleg.  

 

3 dzień - 15.11.2014 - Śniadanie, ruszamy do Kahketii, 

najstarszego rejonu Gruzji, kolebki wina gdzie wyrabia się 70% 

krajowej produkcji tego trunku. Docieramy do miasta Signaghi 

(XVIII w.) zwanego gruzińskim Carcasonne. Położone na 

wysokiej górze otoczone murami obronnymi i licznymi basztami 

stanowi znakomite miejsce widowiskowe. Zaglądamy to 

położonego niedaleko miasta klasztoru żeńskiego w Bodbe 

(IX-XVII w.) Tutaj pochowana jest św. Nino, mniszka z 

Kapadocji, która zainicjowała wprowadzenia chrześcijaństwa 

do Gruzji. Odwiedzamy oddział Muzeum Narodowego z 

wspaniałą kolekcją malarstwa gruzińskiego prymitywisty Niko 

Pirosmanishvilego (znanego z piosenki Ałły Pugaczowej "Milion 

purpurowych róż" oraz misternych rzeźb sprzed 3000 lat! 

Degustacja wina w ekologicznej winiarni. Obiadokolacja w 

stylowej restauracji w Signaghi. Powrót do Tbilisi. Nocleg w 

hotelu w Tbilisi.  

4 dzień - 16.11.2014 - Śniadanie. Odwiedzamy perłę 

architektury - dawną stolicę Iberii Kaukaskiej – Mtskhetę. 

Podziwiamy zabytki wpisane na listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Podjeżdżamy stromą szosą do cerkwi Djvari (VI-VII 

w). Stąd rozciąga się wspaniały widok na miasto i dwie łączące 

się główne rzeki Gruzji - Mtkvari i Aragvi. Następnie oglądamy 

katedrę Sveti Cchoveli (XI w.), "gruziński Wawel" z grobami 

królów z dynastii Bagrationi i sklepieniem na wysokości 54 m. 

Według legendy Żyd Eliasz, który był świadkiem męki pańskiej 

w Jerozolimie, przyniósł tutaj chiton Jezusa Chrystusa. W 

środku znajduje się chrzcielnica z VI wieku, w której chrzczono 

gruzińskich władców. Podziwiamy również wspaniałe freski. 

Czas wolny, przerwa kawowa, możliwość zakupu pamiątek. W 

kolejności odwiedzimy klasztor żeński Samtavro (IV w.) gdzie 

pochowani są władcy Gruzji, król Mirian i królowa Nana, którzy 

przyjęli chrześcijaństwo w imieniu narodu w 337 roku. 



Zatrzymamy się również nad grobem Gabriela. Żyjący w XX 

wieku mnich zasłynął jako uzdrowiciel i jasnowidz. Jego kult 

jest bardzo silny w Gruzji. Powrót do Tbilisi. Odwiedzamy 

lokalny bazar wyrobów rękodzieła artystycznego i antyków 

zwany Suchym Mostem. Obiadokolacja w stylowej restauracji. 

Spacer po rozświetlonym nocnym Tbilisi. Powrót do hotelu. 

Nocleg. 

 

5 dzień - 17.11.2014 - Śniadanie. Wyjazd do miasta Gori 

znanego jako miejsce urodzin Józefa Stalina (Iosifa 

Jugaszwili). W pobliżu Gori zdobywamy najstarsze w Gruzji 

skalne miasto Upliscikhe (V w. p.n.e.), niegdyś siedzibę 

władców i ośrodek przedchrześcijańskiego kultu. Dla chętnych 

odwiedziny w Muzeum Stalina. Pełni wrażeń jedziemy w 

kierunku Tbilisi. Czas wolny. Obiadokolacja w restauracji. 

Nocleg.  

6 dzień - 18.11.2014 - Przygotowanie do powrotu do Polski, 

śniadanie w formie suchego prowiantu, godz. 2.00 w nocy 

wyjazd na lotnisko, godz. 4.50 wylot do Warszawy, godz. 6.20 

czasu polskiego - lądowanie na Okęciu. Dziękujemy Państwu 

za udział w naszej wycieczce i zapraszamy ponownie! 

TAMADA-TOUR 2014 

Prawo do błędów w druku zastrzeżone. 

Oferujemy wyłącznie autorskie programy i nie wyrażamy zgody 

na ich kopiowanie. 

Program nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 

1 Kodeksu Cywilnego.  

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA: 

Biuro Podróży EKC SOLUTIONS Krzysztof Ciemnołoński, ul. 

Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne, tel. 792 004 069, 

rezerwacje@ekcsolutions.pl, www.tamada-tour.com.pl, 

www.wschódcentrum.pl. NIP: 1132529212.  

 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych prowadzony przez Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego pod nr. rej. 242. Gwarancja 

ubezpieczeniowa dla biur podróży w TU Signal Iduna na 

kwotę 50 000 Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


